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 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 

 يعخ ركزَذ/كهُخ انعهىو االصاليُخجب انًؤصضخ انزعهًُُخ .1

 انحذَث وعهىيه    / انًزكز عهًٍ انقضى ان .2

 فقه انعجبداد اصى / ريز انًقزر .3

 حضىر صُفٍ أشكبل انحضىر انًزبحخ .4

 االول انفصم / انضُخ .5

 فٍ االصجىع صبعزبٌ )انكهٍ(عذد انضبعبد انذراصُخ  .6

 22/1/2117 ربرَخ إعذاد هذا انىصف  .7

 .اهذاف انًقزر8

 هذف انًقزر انً رذرَش انطبنت ورعهًُه انعجبداد انصحُحخ انىصطُخَ

 يخزجبد انًقزر وطزائق انزعهُى وانزعهى وانزقُُى / -11
 األهذاف انًعزفُخ -أ 

 ايىر انعجبداد انصحُحخ  اٌ َعزف انطبنت -1

 عذو انغهى فٍ انعجبداد اٌ َعزف انطبنت   -2

 ع انعًهٍ رثظ انًعزفخ ثبنىاق اٌ َعزف انطبنت  -3

 
 األهذاف انًهبر ارُخ انخبصخ ثبنًقزر  –ة 

 انزد عهً اصحبة االراء انهذايخ اٌ َكىٌ انطبنت قبدرا عهً  -1ة

 قبدرا عهً فهى االصالو فهًب صحُحبانطبنت  اٌ َكىٌ -2ة
 عهُى وانزعهى زطزائق ان

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 طزَقخ االنقبء -1

 طزَقخ االصزجىاة -2
 ى ُطزائق انزقُ

 انشهزَخ  االيزحبَبد -1

 انُشبط انُىيٍ -2

 انىاجت انجُزٍ عٍ طزَق اعطبئه اصئهخ َجحث عُهب فٍ انكزت صىاء يٍ انًكزجبد او األَززَُذ ا -3

 األهذاف انىجذاَُخ وانقًُخ  -ج

 يحجخ انذروس انشزعُخ -1ج

 انشعىر ثبالَزًبء انقىٌ نالصالو -2ج 

 طزائق انزعهُى وانزعهى 

 انًُبقشبد

 انًحبوراد

 طزائق انزقُُى

 االخزجبرد 

 

 انجُُخ انزحزُخ  .11

 يضبئم يٍ انفقه انًقبرٌ - ـ انكزت انًقزرح انًطهىثخ 1
 صجم انضالو -

 فٍ فقه انعجبدادانىجُز  ـ انًزاجع انزئُضُخ )انًصبدر(  2

 َُم االوطبر 

 انًُقىنخ ) انًهبراد األخزي انًزعهقخ ثقبثهُخ انزىظُف وانزطىر انشخصٍ (.انزأهُهُخ انًهبراد انعبيخ و -د 

 ثعبد انطهجخ عٍ انزطزف وانغهىا -1د

 ثُُخ انًقزر .11

يخزجبد انزعهى  انضبعبد األصجىع

 انًطهىثخ
اصى انىحذح / أو 

 انًىضىع
 زَقخ انزقُُىط طزَقخ انزعهُى

 االخزجبراد  انًحبضزاد  حضت انًقزر حضت انًقزر 2 األول

 االخزجبراد انًحبضزاد  حضت انًقزر حضت انًقزر 2 انثبٍَ

 االخزجبراد انًحبضزاد  حضت انًقزر حضت انًقزر 2 انثبنث

 االخزجبراد انًحبضزاد  حضت انًقزر حضت انًقزر 2 انزاثع 

 االخزجبراد انًحبضزاد  نًقزرحضت ا حضت انًقزر 2 انخبيش

 االخزجبراد انًحبضزاد  حضت انًقزر حضت انًقزر 2 انضبدس

 االخزجبراد انًحبضزاد  حضت انًقزر حضت انًقزر 2 انضبثع



  
 3الصفحة 

 
  

 اـ انكزت وانًزاجع انزٍ َىصً ثهب                

 ( انًجالد انعهًُخ , انزقبرَز ,.... ) 
 يغٍُ انًحزبج 

ة ـ انًزاجع االنكززوَُخ, يىاقع االَززَُذ 

.... 
 انًىاقع االنكززوَُخ

 انًكزجخ انشبيهخ

 

 خطخ رطىَز انًقزر انذراصٍ  .12

 بدح ثحجى اكجزاري رىصُع انً 
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